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Az idén 15 ezer diák utazhat a határon túlra 
2012. március 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az idén 435 millió forint pályázati pénzből várhatóan 400 általános és középiskola 15 ezer 

diákja vehet részt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által finanszírozott Határtalanul! 

elnevezésű program tanulmányi kirándulásain – közölte Csete Örs programigazgató. 

 

Fico: status quo, másra nincs erőnk 
2012. március 24. – Molnár Norbert, Mózes Szabolcs – Új Szó 

Robert Fico fátylat borítana a múltra, és status quót ígér a kisebbségi jogok terén. „Nincs 

energiám arra, hogy ilyen kérdésekkel foglalkozzam” – mondta az Új Szónak interjúban a 

Smer elnöke. „Egy dolgot kell megváltoztatnunk, ezt világosan mondom, ez pedig az 

állampolgársági törvény: nem szabad, hogy a más ország állampolgárságát megszerzők 

elvesszék a szlovák állampolgárságukat. Az állampolgárság felvételét viszont lakhelyhez 

kell kötnünk. Ezt kivéve nem látom értelmét más nemzetiségi jellegű témával foglalkozni.” 

 

Budapest támogatja a kárpátaljai autonómiát célzó kezdeményezést 
2012. március 23. – MTI, Echo TV, Kárpáti Igaz Szó 

A magyar kormány támogatja az egyik kárpátaljai magyar párt azon kezdeményezését, 

hogy Kárpátalja területén hozzanak létre autonómiát - közölte Bayer Mihály kijevi magyar 

nagykövet a weekly.ua című ukrán hírportálon közölt interjúban. Emlékeztetett arra, hogy 

a kárpátaljai autonómiával kapcsolatos elképzelés néhány évvel ezelőtt merült fel először, 

az pedig, hogy a kárpátaljai magyar párt felelevenítette, elsősorban kulturális, oktatási 

kérdésekkel, valamint az azonosságtudat megőrzésével függ össze. 

 

Bemutatták a VMSZ választási listáit 
2012. március 24. – MTI, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke pénteken Szabadkán ismertette a 

párt köztársasági, tartományi és önkormányzati listáit, valamint beszámolt a VMSZ egyéni 

jelöltjeiről a tartományi választásokon. A Vajdasági Magyar Szövetség–Pásztor István 

elnevezésű listán a párt 250 jelöltet állít köztársasági szinten. A VMSZ-nek már sikerült a 

több mint tízezer aláírást megszereznie. 

 

„A magyar-lengyel barátságnak ezeréves gyökerei vannak” 
2012. március 24. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Bronislaw Komorowski lengyel elnökkel találkozott Schmitt Pál a lengyel-magyar barátság 

napja alkalmából, aki két napos látogatást tett Magyarországon. Ennek alkalmából 

Szegedre és Ópusztaszerre látogattak, ahol néptánc, íjászbemutató, harcsapaprikás túrós 

csuszával és szilvás gombóc várta a vendégeket. Schmitt Pál elmondta, hogy a mai 

fiataloknak kell tovább örökítenie a két nép közös múltjának és szolidaritásának 

szellemiségét.  
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http://mno.hu/belfold/az-iden-15-ezer-diak-utazhat-a-hataron-tulra-1062858
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/23/fico-interju-a-szombati-uj-szoban-reszlet-itt
http://www.echotv.hu/kulfold/budapest_tamogatja_a_karpataljai_autonomiat_celzo_kezdemenyezest.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-03-24_Bemutattak_a_VMSZ_valasztasi_listait.xhtml
http://www.magyarhirlap.hu/online/a_magyarlengyel_baratsagnak_ezereves_gyokerei_vannak_.html
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Pénteken összesítették a MOGYE-kormányhatározat közvitája idején 
beérkező javaslatokat 
2012. március 23. – transindex.ro, Erdély Ma 

Pénteken járt le a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar főkarának 

létrehozását elrendelő kormányhatározat-tervezet közvitája, a beérkező módosító 

javaslatokat összesítették. 

 

MOGYE-közvita: 27 ezer ember írta alá a szaktárcához érkezett, magyar kart 
ellenző petíciót 
2012. március 23. – transindex.ro 

Király András, a szaktárca államtitkára a Transindex megkeresésére elmondta: egyetlen 

beküldött dokumentumról van tudomása, amely nem módosító javaslat, hanem a magyar 

főkar megalapítását ellenző petíció, amelyet 27 ezer személy írt alá. A magyar főkar 

megalapítását szorgalmazók is gyűjtöttek aláírásokat, összesen 12 103 kézjegy gyűlt össze, 

és a petíciót iktatták az oktatási tárcánál és a miniszterelnöki hivatalban. 

 

Borbély a román diákokat nyugtatta 
2012. március 23. – Erdély Ma, Paprika Rádió 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke csütörtökön azt nyilatkozta, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanárainak és diákjainak nincs miért 

aggódniuk, mert az egyetemen semmi sem fog változni, csupán megszűnik az „áldatlan 

állapot”, amikor a magyarok nem dönthettek önállóan. 

 

Marosvásárhely: az EMNP nem támogatja Vass Leventét, ha az RMDSZ 
jelöltje 
2012. március 23. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen továbbra is a magyar összefogást, és így a közös jelölt indítását 

támogatja az Erdélyi Magyar Néppárt - jelentette ki Toró T. Tibor. Az EMNP elnöke 

beszámolt arról, hogy az RMDSZ pénteken tárgyalásra hívta az EMNT-t, és ezen 

bejelentette, hogy Vass Levente a szövetség jelöltje, és azt kérte az EMNT-től, hogy 

támogassa őt. 

 

Összefogás Erdélyben magyar módra 
2012. március 23. – Zsár Virág – Erdély Ma, kitekinto.hu 

„Hangolódnak a magyar pártok is az idei román helyhatósági és parlamenti választásokra. 

Bár mindenki az összefogást hangsúlyozza, egyelőre csak a széthúzás látszódik” – írja 

cikkében a Kitekintő publicistája. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28676
http://itthon.transindex.ro/?hir=28676
http://itthon.transindex.ro/?hir=28682
http://itthon.transindex.ro/?hir=28682
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114030&cim=borbely_a_roman_diakokat_nyugtatta
http://itthon.transindex.ro/?hir=28680
http://itthon.transindex.ro/?hir=28680
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114011&cim=osszefogas_erdelyben_magyar_modra
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Kolozsváron a helyhatósági választásokra hangoltak a magyar pártok 
2012. március 23. – Erdély Ma, Szabadság 

Együtt/külön címmel tartottak az erdélyi magyarság júniusi önkormányzati választási 

szereplését firtató kerekasztal beszélgetést március 22-én, csütörtökön, Kolozsváron. A 

választásokat megelőző politikai helyzetet Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt 

alelnöke, Máté András Levente, az RMDSZ parlamenti képviselője, valamint Szász Csaba, 

a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetének alelnöke elemezte. 

 

Előválasztásért vonul utcára az MPP Marosvásárhelyen 
2012. március 23. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Március 24–30. között naponta tiltakoznak az MPP-sek a marosvásárhelyi és a Maros 

megyei RMDSZ székháza előtt, hogy elérjék: szervezzenek előválasztást a magyar 

polgármesterjelölt esetében. 

 

Čaplovič azt akarja, hogy a magyarok tudjanak szlovákul 
2012. március 23. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Dušan Čaplovič, a Smer képviselője, várhatóan oktatási minisztere magyar szakemberek 

segítségével kívánja javítani a szlovák nyelvoktatás színvonalát a déli országrészben, 

viszont nem változtatna a nyelvhasználatra vonatkozó szabályokon. „Vannak fontosabb 

problémák is, a helyzet megnyugvása érdekében nem fogjuk megváltoztatni a törvényt” - 

nyilatkozta Čaplovič a SITA hírügynökségnek. 

 

Még nem kérelmezték a névváltoztatást a perediek 
2012. március 24. – B. Juhos Melinda – Új Szó 

A népszavazás óta a község még nem kérelmezte az illetékes Nyitrai Körzeti Hivatalban a 

település szlovák nevének Tešedíkovóról Peredre változtatását. Az önkormányzat egyelőre 

a kérvény előkészítésén dolgozik. A beadvánnyal a belügyminisztérium külön erre a célra 

alakult csoportja foglalkozik majd. 

 

Szlovák–magyar viszonyok a választások után 
2012. március 24. – Grigorij Meseznikov – Új Szó 

„Milyenek tehát az elkövetkezendő évek szlovák–magyar kapcsolatainak kilátásai? Úgy 

tűnik, a külső (nemzetközi, államközi) téren kedvezőbbek, mint belül (interetnikai síkon). 

A szlovákiai magyar kisebbség tagjai aligha számíthatnak olyan törvényhozó lépésekre, 

melyek jogaik hatékonyabb érvényesítését szavatolnák. Ellenkezőleg: nem zárható ki egy 

ezzel homlokegyenest ellenirányú lépéssorozat sem. A Smer képviselői ugyanis már 

régebben jelezték: úgy szeretnék módosítani a nyelvtörvényeket, hogy visszaálljon az az 

állapot, amit a hatalom átadásakor Iveta Radičová kormányára hagytak.” 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114047&cim=kolozsvaron_a_helyhatosagi_valasztasokra_hangoltak_a_magyar_partok
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/elovalasztasert-vonul-utcara-az-mpp-marosvasarhelyen
http://www.bumm.sk/66691/caplovic-azt-akarja-hogy-a-magyarok-tudjanak-szlovakul.html
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Kevés az óvodai férőhely 
2012. március 24. – Kiss Balázs – Új Szó 

Március 15-én lezárult az óvodai beíratás. A számadatokat a hét közepén összegezték. A 

város kilenc óvodájába 217 gyereket vettek fel, huszonnyolc kérelmet visszautasítottak. 

Aváros kilenc óvodáját jelenleg 759 gyerek látogatja. Az intézmények közül kettőben csak 

magyar, egyben csak szlovák, hatban vegyes csoportok működnek. 

 

Zentaiak állampolgársági eskütétele Dabason 
2012. március 23. – Vajdaság Ma 

Zenta testvérvárosában, Dabason közel félszáz zentai polgár tette le ma ünnepélyes 

keretek között a magyar állampolgársági esküt. A zentai küldöttséget Csízik Károly, Zenta 

község alpolgármestere és Berze József, a községi képviselő-testület alelnöke vezették. 

 

Zenta: Közös érdekérvényesítés a gazdaságfejlesztésért 
2012. március 23. – Vajdaság Ma 

Megbeszélést tartottak csütörtökön a zentai Városházán a Tartományi Gazdasági 

Titkárság, a Vajdasági Szállítási és Logisztikai Klaszter, az Újvidéki Egyetem Műszaki 

Tudományok Kara és a Tisza menti önkormányzatok képviselői, hogy 

szándéknyilatkozatot írjanak alá arról, közösen kívánnak részt venni abban az IPA-

program keretében megvalósítandó projektumban, amelynek célja a Tiszán történő 

szállítmányozással és logisztikával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása. 

 

Az autonómiaépítés útjai 
2012. március 24. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Kevés olyan párt van Szerbiában, amelyik támogatja a jelenlegi, statútumra épített 

autonómiánál szélesebb körű vajdasági autonómia-elképzeléseket – jelentette ki Jovan 

Komšić szociológus, politikai elemző. Az elemző a vajdasági autonómia perspektívájával 

foglalkozott a közelgő parlamenti választások tükrében. 

 

A vajdasági magyarnak van önálló magyar identitása 
2012. március 24. – Rácz Szabó László – Magyar Szó 

„Nem lehet szó nélkül hagyni Bajtai Kornél sokszor légből kapott, belemagyarázós 

okfejtéseit, amelyek a Magyar Szó március 17-ei, hétvégi kiadásában jelentek meg. A 

Magyar Fordulat elnevezésű vajdasági magyar négypárti koalíció nagyon is jó úton haladt 

ahhoz, hogy létrejöjjön és komoly tényezőként megjelenhessen a választásokon, mint a 

nemzeti összefogás ereje. Magyarország kormánya viszont az összefogással szemben az 

egypárti különállást támogatja, amire még nem volt példa.” – írja a MPSZ elnöke 

közleményében. 
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Pénz a szemétben 
2012. március 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Cserepes István, a Magyarország Kijevi Nagykövetsége mellett működő kereskedelmi 

külképviselet vezetője kezdeményezésére kapcsolatteremtő kerekasztal-beszélgetést 

tartottak Ungváron, a Kárpátaljai Kereskedelmi Iparkamara konferenciatermében, 

amelyen többek között részt vett Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának 

vezetője, Kócsár Ottó, a tanácskozásnak helyt adó intézmény igazgatója, valamint számos, 

a magyar – ukrán gazdasági együttműködésben érdekelt személy. 

 

Jövő héten Kárpátaljára látogat Kolesznyikov 
2012. március 23. – Kárpátinfo 

Jövő héten Kárpátalja utazik Borisz Kolesznyikov ukrán miniszterelnök-helyettes – 

jelentette ki március 22-én a kárpátaljai közigazgatási hivatal vezetője a Tisza-1 

tévécsatornának.  

 

Szlovéniában a Külügyi Bizottság küldöttsége 
2012. március 23. – RTV Slovenija Hidak 

Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága kétnapos szlovéniai látogatásának utolsó állomása 

tegnap este Lendva volt. A küldöttséget a magyar nemzetiségi közösség képviselői 

fogadták. A tapasztalatgyűjtéséről, a látogatás céljáról Balla Mihály, a bizottság elnöke 

nyilatkozott a médiának. 

 

Készül a muravidéki magyar közösség stratégiája 
2012. március 23. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának legutóbbi ülésén 

bemutatásra kerültek a muravidéki magyar közösség stratégiájának irányelvei. A teljes 

stratégia elkészítéséhez várják a községi nemzeti közösségek, a nemzetiségi 

szakintézmények és egyesületek javaslatait, ötleteit. 

 

Tisztújítás a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségében 
2012. március 23. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Tisztújító közgyűlést tart szombaton Prágában a Cseh- és Morvaországi Magyarok 

Szövetsége (CSMMSZ). A CSMMSZ a 2011-es népszámlálás szerint kilencezres csehországi 

magyar közösség legnagyobb országos szervezete. A hat helyi szervezetében - Brünn, 

C
se

h
o

rs
zá

g
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3595
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3594
http://www.bumm.sk/66687/tisztujitas-a-cseh-es-morvaorszagi-magyarok-szovetsegeben.html
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Lovosice, Ostrava, Pilsen, Prága és Teplice városokban - mintegy 600 ember 

tevékenykedik, a vezetőség azonban növelni szeretné a taglétszámot. 
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
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http://www.maszol.ro/
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